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Gátörház
az emlékparkban
Az i}nnepség az ópusztaszeri *anzen-gátőrtelep átadásával kezdődött.
A helyszínre érkező közlekedési,:hfrközlési és víZügyi
miniszternek, ar. Lotz Károlynak: Sági János építésvezető jelentette, hogy az őr
telep határidőre, kifogástalan
minőségben elkészült.
,
A jelentés után Göncz Arpád kqztársasági elnök üdvözlő levelét (szöveg ét lapunk 3. oldalán közöljük)
Benkei,György, az események h~lyi rendezője olvasta
fel.
:
Az üdvözlő szavakat a
Himnu'sz követte (a Szegedi
Széchepyi István Gimnázium
és Szalcközépiskola énekkarának közreműködésével).
Az ~rtelep avatóbeszédét
Lotz "Károly miniszter
tartotta. Megemlékezett a
Tisza-szabályozás megkezdésének 150 éves évfordulójáról, az ország második, verejtékkel végrehajtott honfoglalás áról is, majd kitért a
vízügyi ágazat gondjaira,
problémáira, a vízkárelhárftás és a vízgazdálkodás feladataira;
, Agátórtelep avatása után a
résztvevők nagyszámú serege a 'Feszty-körkép épületébe vonult, ahol dr. Hajós
Béla helyettes államtitkár.
méltattá a Víz Világnapja jelentóségét, majd Lotz Károly'
miniszter kitüntetéseket és
jutalmakat adott át a téli tiszai és' körösi árvízvédekezésben kiemelkedő munkát
végzóknek. (Két kollégánk,
Kiss Imre technikus és ifj.
Szanka József gátőr is köztük volt - ezúton is gratulálunk!)
A kitüntetéseket a Víz Világnapjfu-a az A.tivizig műkö
dési területén lévő iskoláknak m~ghfrdetett képzőmű
vészeti!és műszaki-irodalmi
pályázatok díjainak átadása
követte. A minisztertől az
I I UIU<l,lll'U
katetémakörében
I

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark területén - '
Dongó József (Móra Ferenc
b
.
talán
Gimnázium, Kiskunfélegy- az alapítása óta eltelt időben - külön öző régl (és mára
háza).
már kihalt) mesterségek múhelyépületei, tlijházai épültek,
, A zsOri által elbfrált több korhű környezeti és belső elrendezéssel, illetve berendezésmint ötszáz képzőművészeti sel., Felmerült az igény egy skanzen-gátórtelep megépítéséalkotás köiül első díjat ka- vel a vízügyi szolgálat széles körű bemutatására is. A szegepott a középiskolások kate- di Móra Ferenc Múzeum az Emlékpark területén, a Fesztygóriájáb,an Kucsora Márta körkép épületének szomszédságában biztosított nagyon szép
(Tömörkény István Gim- helyet az őrtelep me.gépítéséhez.
názium és Művészeti SzakMúzeumi iratanyagból sikerült beszerezni egy Tisza~men
középiskola), az általános is- ti őrház és melléképületének 1893-ban készült eredeti tervét,
kolások kategóriájábim Rácz ezt alapul véve készítette el Takács Lajos, az Alsó-Tisza viNóra (Általános Iskola és Di- 'déki Vízügyi Igazgatóság mérnöke az őrtelep terveit, amegyőztes Kardos Attila (Bár- Péter (Tömörkény István ákoWlon, Kunszentmárton).
Második helyet J' elentő 1yet az or'
szagos Műeml'ki
e Fer'ugye1osé
g 'es a Móra Feren c
sony István Mezőgazclasági Gimnázium és Művészeti
Mu'zeum
J'óváhagyott
művet alkotott Nagy István
•
Szakközépiskola, Csongrád), Szakközépiskola; Szeged), és Triznyai Ágnes (TömörA területet nyílt csatorna szelte ketté, amit először lefedilletve Nag;}' Róbert (Móra Szél Anita (Kada Elek Köz- kény István Gimnázium és tünk, így alkalmas, úgyszólván optimális építési területet
Ferenc Gimnázium, Kiskun- gazdasági Siakközépiskola, Múvészeti Szakközépiskola), nyertünk. A disztó partján, az őrtelep előtt egy kis szelvényféleg'yháza) vehette át a fődí Kecskemét); .T'óthLevente illetve Sulyok ]solt (Fazekas méretú árvfzvédelmi töltés szakaszt építettünk. A töltéslábat
jat. Másodikllelyet értek el (Piarista Gimnázium, Kecs-, Gábor utcai Altalános Isko- nyaldosó tó vízszintje egy megáradt folyó vízszintjének
ebben a kategóriában~ Bánfi kemét), Szép Hajnalka - la, Kiskunhalas), Kulcsár ll- képzetét keltheti a látogatóban. A vízben a régi idők álló
dikó (Általános Iskola, Á- vfzmércéje látható~ (lgazgatóságunk területén az őrházaknál
sotthalom).
,
ma már a korszeruób, pontosabban leolvasható, fekvő vízKülöndíjat kapott az iro- mércéket alkalmazzuk.)
da1mi művek kategóriájában
Az épületegyüttes (az őrtelep) fő- és melléképületból áll,
Kiss Róbert (Bársony István az udvaron gémeskúttal, a "védgát" mellett védelmi
Mezőgazdasági Szakközép- rozsekaza11al és védkaró-rakattal.
A föépületben szolgálati (tiszti) szoba, kony'ha, kamra és
iskola, Csongrád), a képzőmúvészeti múvek kategóriájában Csáki Attila és Tompa az őr lakószobája található, benne a század első felében
Mária (mindketten Fazekas használatos tárgyakkal, ~zközökkel, valamint - ,állandó kiGábor utcai Altalános Iskd-' állftásként szereplő tablókon és tárlókban - a vízügyi szolla, Kiskunhalas) és a Nyíri gálatot bemutató dokumentumokkal. (Meghatározóan Kaján
úti általános iskola és speciá- Imre, Ágoston István, Bajnóczy Ferenc és Somoskövi János
lis szakiskola (Kecskemét) munkája.)
.
alkotócsoportja:.
A melléképületben szertár, istálló és kocsiszín található, a
Az arra ~rde,me~ ~épekból szertár épületében a védekezés hez szükséges korhű eszközöa Feszty'~k?r~ep epuletében ket és anyagokat helyezzük el. (A gyújtésért Kemény LászSO,mo~~ovl, Janos rendezett lót illeti a dicséret.)
,
szep 'kiáll1tást.
Dr.B Lotz
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sajtófogadáson válaszolt az nyf,tásav, az tiV1Z1g us
lztonsagl zo g a zab'o
'_újságírók kérdéseire. (Az ün- Józse~ veze:te é~ítŐbrigádja. !agjai~ nem ije~zt~tte el a
neplők sokasága ezalatt a hossz~ ~emenytél, ~ terepet honapoki~ elborító h?, a d,~
Feszty-körkép fanta~ztikus mesztő hideg semattol, hogy ezt a csodálatos munkat határilátványával ismerkedett dőre, kitűnő minőségben elkészft~ék. Kevés a szó elmondameg.) A Víz Világnapjának ni" mennyi áldozatot hoztak ezek aZ emberek. Joggal töltheországos központi ünnepsége ti el őket az a büszke tudat, hogy munkájukat ország-világ
'
a kitüntetettek, díjazottak, fogja látni, ezrek és ezrek csodálják évtizedeken át.
me.ghívo~ ti~zte~etére adott
A főépület falára emléktábla került, szövege írásunk fölött
állofogadassal ~rt veget. , ,
olvasható., Az őrtelepet 1996. március 22-én, a Víz Világ- ,
A ~endezv~.n~:szerv~ze~- napján ezer ember ünneplése közepette dr. Lotz Károly
ben kozreműködott a Hlll
., ter adta a.
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Ópusztaszeri Nemzeti Tör- sege mm en rt es mm e ne oszone mon:
Benke Gyorgy
téneti Emlékpark Kht.
Dr. Lotz Károly ünnepi köszönt6jét mondja
" B. Gy.
az épftés műszaki ellen6re

A Víz Világnapján rendezett ópusztaszeri ünnepség résztvev6inek egy csoportja
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karót. "
mokfásító erdőmérnök, Kiss
Idézem Balázs Barna tudásunk alapján, egymást Ferenc szellemi elődjének is
Mihályt, egy dorozsmai 'segítve, hogy méltók le- tekinthető. Az erdősítéseket
embert, népiverselőt:
gyünk a nagy víz ellen küzdő 1789-ben saját fóldjét kezdte
,,Március hónapnak 12-én, elődeinkre.
meg, majd 1795-bena VároII A viz megzúduJván a makEbben a munkánkban se· si Tanácshoz benyújtott terve
kos erdőnél, II A városban a gíthet bennünket, ha egy ki- alapján folytatta. 1806-ban
sok nép az ágyban pihenvén, váló elődünk életúlját, mun- Szeged határábanQOO OOO
II Ki sem szaladbatott, ba- kásságát, gondolkodásmód- nyárfa, 80 OOO fl1'zfa, 140 eJálát ott lelvén.
.
ját, jellemét megismerjük. zer akáccsemete ültetésével
A viz elóbb Rókust, aztán Vedres Istvánét, kinek szob- javítottak: az egyébként saFelsővárost, II Már bárom ó- fát avatni gyl1ltünk most egy- nyarú helyzeten. Az ő érderakor, elboritá azt most, II be. Vedres Istvánt talán Sze- me az ország első erdóhivaVirradatra a viz 10 láb maga- ged Széchenyijeként is tis?- talának, "erdőinspektorságá-: László térképen is összesí- hazafiúi vélekedés" (1806)
san állt, II folyton emelke- telheljük.
nak" létrehozása (1804
tette, amelyre ráirányult a" különösen nevezetes.
deit, utcákon zúgvajárt. "
Ki is volt Vedres István?
Könyve 1825~ben jelent meg szakmai közvélemény és a
Vedres a 'közéleti szerep-,
léstől sem riadt vissza. DuIdézem Kossuth Lajost:
Igen jeles ember volt és a e tárgykörben, amikor már területen élők figyelme.
"Pompéji eltemettetése óta vízügyeseknek különösen so- az 1807. évi XX. tc.-ben az
Vedrest Széchenyi elődjé- gonics András szellemével
alig tud a történelem egynél kat mond neve. Rangját, Országgyl1lés intézkedett az nek lehet tekinteni, szakmai teljesen azonosulva vállalt
több ily mérvű pusituJásról... érdemeit sírkövének felirata erdősítésről és ml1ködött a és szellemi elődjének, külö- szerepet a város életében.
van azonban egy dolog, foglalja össze legtömöreb- Selmeci Bányászati Akadé- nösen bizonyos tiszai árvíz- Abban az időben a város vemelyre figyelmeztetni ma- ben: "E gyász ban tokkal mián az erdészeti fakultás. mentesítési elképzelései és zető értelmisége,.vezető polgamat is bivatva érzem. Ez fedetik Tekintetes Nemes Ezért nem kapott olyan fi- konkrét munkássága alapján. gárai nem voltak teljes
SZéged népére vonatkozik. Idősb Vedrés István, Úr, Te- gyeimet, mint amilyet ér- Elképzeléseit a gyakorlatban egészében magyár származáSzeged babsirja felett a jelen kintetes Csongrád és több demelt volna, és kevesen társulati alapon váltotta való- súak:, Vedres is valószínl1leg
szen vedéseinek keresztje megyék táblabfrája, a bécsi tudják, hogy valójában ő volt ra, ha nem is o)yan léptékben 'horvát családból (Vedries,
mellett a jövendőnek nagy és bruni Tudományos Társa~ az Alföld-fásítás kezdemé- és szervezeti rendben, mint vagy Vődrics nevet viselő
kérdőjele is emelkedik. E ságok tagja, Szabad Szeged nyezóje.
ahogy azt nagy nevl1 utódja horvát családból) származott.
kérdőjelre nemzetünk már a- Királyi Városa bajdani földGazdasági-vizügyi szak- tette. Amikor a Szegedi Vá- Mégis ez a rendkívül vegyes
dott feleletet, midőn a szege- mérője, • égezvén pályafutá- .íróként nagyobb visszhangot rosi Tanács ismételten elzár- összetételll polgárság igazi
ru katasztrófa birére nyom- sát érdemekkel teljes éle- kapo.tt tevékenysége. 1805- kózott a szőregi határ árvíz- zászlóvivője volt a magyar
ban egybanguJag kitört a ki- tének 67. Szent András bava ben jelent meg híres gaz- mentesítésére és vízrendezé- reformkomak. Széchenyi Istálltás: Szegednek élni kell! 4. 1830 esztendőben".
daságpolitikai írása, ,,A Ti- sére v.onatkozó javaslata elől, ván lelkes buzdítására, VedSzegednek nem szabad
A síremlék a szegedi Bel- szát aDunával összekaptsoló elhatározta, hogy azt saját res, István főmérnök, Virágh
elveszni! ... "
városi temetőben, a temető ujj hajókázható Tsatorna ... " erejéből maga hajtja végre. Péter főjegyző, Fadgyas Pál
Bizony tragikus volt az a vasút melletti kerítésfalában címmeL Alapos mIlszaki Bérbe vette a várostól a és Tary Pál ügyvédek társanap, de nevezetes nemcsak helyezkedik el, a bajai úttól vizsgálatot tár az ólvasók mintegy 4000 holdas szőre- ságában megalakítOtta a szetragédiája, hanem tanulságai mintegy 20 niéterre. A sze- elé, amelyben elismeri, hogy gi-gyálai határt és összefog- gedi Haladó pártot és nemes
miatt is. Mi, akik ma itt é- rény, de ízléses rózsaszín kő a Dunát a Tiszával Szolnok va a szomszédos birtokosok- példamutatásuk által a szegelünk, okuljunk az akkori ese- mellőz minden pompát, jól és Budapest között lehet a kal, földml1velőkkel, mint- di jurátusokból igen haladó
ményekből!
tükrözi Vedres egyéniségét. legrövidebb úton'összekötni, egy társulatot szervezve, le- szellemIl ifjuságot neveltek,
A róla elnevezett szakközép- de a Szeged-Szolnok közötti csapolta, védgátakkal árvíz-melynek későbbi vezetői köMik a tanulságok?
Nagy tanulság, hogy az iskola és a MTESZ gondozza gázlók miatt a szegedi csat- mentesítette, s az így ml1vel- zött olyan egyéniségek nőt
ember, ha bajba jutott, min- a sírt. Két szobra van Szege- lakozást tartja a legjobbnak. hetővé tett területeken"a tek ki, mint Klauzál Gábor,
dig számíthat segíteni aka- den: egy a Pantheonban, má- A mIlszaki tervek mellett 'a közjó előmozdítása és hasz- Osztrovszky Józsefés még
rókra. Gyönyörű példája an- sik pedig a szakközépiskolagabonatárháiak, áruraktárak nos példaadása végett" egy számosan.
Építészként is kiválónak
nak az az összefogás, mely aulájában. A most avatandó l~tesítését is alaposan kifejti. mintagazdaságot létesített, aSzegedet támogatta.Temes- szobra a harmadik.
. Erdekes, hogy a mai vízügyi mely később aVedresh~zi bizonyult. Szeged városában
.vár helyőrsége a mentésre
Vedres István 1765-ben . székház, amely Lloyd-palo- mintagazdaság néven keriilt olyan nevezetes épületek teridesiető katonáival. A mene- Szegeden született és itt is tak:ént épült az 1880-as évek be. a magyar gazdasági tör- vezése és kivitelezése fI1ző
külteket befogadó városok és hunyt el 1830-ban. Egész é- elején, sokáig a gabonalceres- ténelembe, és amely a dik a nevéhez, mint az 1800falvak, Budapest, Lugos, 0- letét úgyszólván Szegeden kedók birtokában volt.
keszthelyi és a szarvasi min- as évben barokk stilben erosháza, Horgos, Zsombolya, töltötte, itt alkotott. 1786-ban
"Egy nemzeti jószág" ci- .tagazdasághoz hasonlítható. melt városháza,. a líceum, vaSzentes, Kistelek, Csongrád, Pesten szerzett földmérnöki mil muI)kája alapján Széche- Legbelterjesebb gazdálko- lamint a rókusi városi kórTörökbecse, Kiszombor, oklevelet és mindjárt szülő- nyi: igazi szellemi előfutára- dást honosított meg, ipari nö- ház.
Vedres István nagyszerll,
Klárafalva, Deszk, Ferenc- városába került, ahol a városi ként minősíthető. Ez az al- vényeket termelt (len, kenszállás. Somogyi Károly ka- inérnöki tisztet 1821-ig., kotás 1807-ben jelent meg, der, dohány), új gyümölcs- széles látókörű gondolatvilánonok, akönyvtáradományo- nyugállományba vonulás áig egy gazdasági-műszaki fej- és szőlőfajták meghonosítá- . gát, egyéniségét a Duna-Tizó és sokan mások: A nagy töltötte be . .1826-ban Varsá- lesztési alap létesítésének sával, :vetőmagvak nemesíté- sza csatorna ügyében írt
európai fővárosok, Róma, nyi előnévvel nemesi cimet kérdését veti fel. Szinte sével is' kísérletezett, még a könyvének befejező mondata
Brüsszel, Párizs, London, kapott. A reformkor igazán Széchenyi "Hitel" ciml1 mű- selyem- és pamuttermelés el- jellemzi legszebben: "Ami
Bécs és Berlin.
kiváló képességIl alakja volt, vének gondolatát vezeti elő terjesztésével is próbálko- Jó és Hasznos, hama el nem
Nagy tanulság, hogya de neve nem volt annyira is- csaknem egy negyedszázad- zott, felismerte kisérletei végzed, II Hidd el: annak
megpróbáltatás hősöket mert, min't a Pesten élő, aktí- dal korábban.
alapján a hazai gyapotter~ kárát, holnap mindjárt
Raripái".
teremt: Váradi Ignác, Bakay vabban politizáló kortárs;aié.
Rendkívül érdekes elgon- mesztés lehetetlenségét. A érzed."
h Idézem Mikszáth Kálmánt:
Élete végéig ebben a szel'w .. az éjbe betekintve a Nándor, Lázár György, Pil- 6 is hozzáj árult pedig az dolása és terve a tiszántúli Szeged környéki utak men~agasbóJ az ember ne.m is- lich Kálmán és még sokan Akadémia alapításához 200 árapasztó és öntöző csiltorna tén eperfákat telepített a se- lemben dolgozott, alkotott
pengő forinttal 1830-ban.
. ügyében. ,,A túla tiszai na- lyemhernyók érdekében. Az szl1kebb hazájában, de muniferté fel a piszkos szörnye- mások.
Talán azért sem került ref- gyobb árvizek eltéríthetése" általa megalkotott és társula- kássága nagyobb régiókra is
te.get: azt lebetett volna bin- Az újjáépítés újabb hősöni, bogy az az út... De mikor ket teremt. A mérriök Lech- lektorféhybe, mert mint vá- címl1 könyvében, amelyet ti alapon épített kezdetleges kisugárzott, és utolsó nyugaztán elkezdtek az uton ner Lajos és a szervező gróf rosi mérnök, sokoldalúsága 1830-ban .adott ki, nagyon árvédelmi rendszert és gaz- díjas éveiben sem lankadt,
és magasszintű alkotóképes- alapos elemzés alá veti' a Ti- daságot az 1816. évi árvíz amikor már csak saját gazdaAordók bemperegni, lábak Tisza Lajos.
S mi a legfőbb tanulság sége ellenére ezernyi ap- sza-völgy árvízvédelmét és megrongálta ugyan, de ha- ságán dolgozott, de ott is álIi.élküli lovak és borjuk úszni, az ember büledezve ki- számunkra, a kései utódok, a rócska, városi üggyel foglal- olyan korszerl1 elgondolást marosan újjáépítette és halá- landóan az újat kereste.
mai szegediek és közöttük a kozott, felmérések, vitás te- javasol, amelyben a töltése- láig rendületlenül folytatta
Adózzunk: emlékének tiszáltott föl:
:. Az ott a viz! Egy tenger, vízügyesek; az árvfzvédeke- lekkönyvi ügyek, épitésien- zés mellett egy öntözésre is annak fejlesztését. Újszerű telettel szobrának avatásageqélyek, középítkezések felhl!Sználható árapasztó csa-gabonaraktárakat is épített, kor. Lehet-e egy Vedres-szo~ely néhány pillanat alatt zők számára?
Sose becsüljük le a folyó .kötötték le energiáját és tornával kívánja megoldani gépesített, gazdasági iskola bor méltóbb helyen, mint az
megszokszorozta magát dagfjdásában, mely lopva jött erejét, mindenkor legyünk munkaidejét. Tervei, tanul- az árvízvédelmi biZtonságot. felállítását és Öntözés beve- őt példaképüknek tekintő
vízügyi szakemberek munka~nt egy orgyilkos, és sebe- készek az árvízvédekezésre! mányai is csak részben va- Ezáltal a Tisza-völgy keleti .zetését is tervbe vette.
Mindamellett, hogy kiváló helyén, ahol más jeles elő
s~bben, mint az aggodalom. Sose engedjük, hogy a hozzá lósultak: meg. Sokoldalúságát peremén végigvezetve a csa-'
Es egyszerre jött minden nem értőklebecsüljék afo-. bizonyitják szakirodalmi és tornát, a teriilet komplex víz- mérnök volt, rengeteg ener- deinknek emléke található,
',. rendezésére nyújt lehetősé- giájajutott a kőzéleti tevé- gróf Széchenyi Istváné, Vá~onton. Nem lebetett kitérni lyó erejét és törekedjünk ar- szépírói alkotásai, mIlvei.
ra, hogy a veszélyeztetett teKülönösen figyelemre get, lecsapolással, tógazdál- kenységre. Szépírói munkás- sárhelyi Pálé, Rapaics R~dó
előle sebol.
i' ... A bajnal nem találta meg riileten legyenmeg a készség méltó, hogy mérnök létére kodással, öntözéssel és riZs- sága is figyelemre méltó. é, gróf Tisza Lajosé, Dégen
t'pbbé Szegedet. .. Csak a az Ö~~:lefogásra a bajok el- korát megelőző színvonalú terineléssel. A javaslatot nem Verseket írt, sőt színdarabo- Imréé?
Örökítsük most meg
~omjait, amint .azok aprán- len!. Osszefogással,. szak:érte- tervet ké"zített a 'fu.tóhomokdolgozta ki részletesen, de fi- kat is, és jelentős szerepe
~,ént egy piszkps tenger Í- lemmel és lelkesedéssel a megkötésére, az Alföld fásí- gyelemre méltó, hogy il víz- volt a magyar nyelv megújf- Vedres István emlékét is e
legnagyobb veszély is elhá- tás ára, ,,A sivány homokság reridezésben rejlő gazdasági tásában. "A magyar nyelv- szoborav'atással, melyre fels~pjává válnak.
használhatása" címl1 tanul- lehetőségekre felhívta a fi- nek a magyar hazában való kérem dr. Kováts Gábor víz: A bajnal egy rettenetes rítható.
Erre törekedjünk és e- mányával a későbbi híres ho- gyeimet. Terveit Farkas szük;séges voltát tárgyazó ügyi igazgatót!
qrámáról vette le a sötét ta-

Szeged városára neveze·
tes, egyben tragikus hajnal
viiTadt 1879. március 12-én.
Ezen a haJnalon a Tisza
pusztító árvize romba döntö~e a várost, . halálos áldozatokat szedve, földönfutóvá
téve a lakosság nagy részét.
Egyetlenegy szegedi polgár
sem mehet el szó nélkütezen
é"forduló mellett, de különi?sen mi, vizügyesek illik,
hogy megemlékezzünk,. akiknék elsőrendll hivatása,
h9gy ilyen eseményre ne kerüljön többet sor. Az idő
s~bb vizügyi generáció tagjaiként jól érezzük ennek a
hlvatásnak a súlyát, hiszen
1~70-ben és az azt követő év~kben bfrkóztunk a folyó
ár,vizeivel. De szükséges,
hogy a fiatalabb kollegák is
rádöbbenjenek erre. Az
1879-es szegedi árviz némc~ak tragédiája, hanem tanuls4gai miatt is nevezetes szálI\únkra.
. : Az akkori eseményeket
úgy tudjuk legjobban feleleveníteni, ha a korabeli szemht,núkat, az eseményeket
megélőket és jeles kortársaiIcat idézzük.
l Idézem Nagy Sándort, a
Szegedi Hiradó szerkesztő
jét. ,
: "Ejtél után 2 óra. Az ár
b~tört. 1879. március 12. éifél után 2 óra! Szeged város
bWdoklásának kezdete. 24 óra múlva balott: volt, nincs
ti:ibbé! A gondviselés elpártolt tőlünk, s nem akarta pót6lni az emberek bűnét, amelyet ellenünk vétettek. Szeg'ény, szegény szülőváro~
sbm! Magyarország volt másbdik városa! A koldus sirat,
aki szerkesztő volt. S vele sirat téged, s magát 70.000
k'oldils magyar! De megsiratá még Magyarország is, mikor a bajban érezni fogja,
bogy nem vagy többé ...
Kongj, városháza öreg ba-rangja! Hirdesd Szeged nép:ének, .b ogy· szülővárosa
végórája elérkezett. "
,;Idézem Móra Ferencet:
, "Petresi töltésnél szilajon
á'itörve a gátat/lránk e belyen szabadultak abullám
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Tisza-völgyi
holtágak
A KHVM kiadásában nagyon sz~p, új szakkönyv jelent meg. A dr. Pálfai Imre
szerkesztésében készült mű
megszülrtését jórészt a múlt
században végzett nagy árvízmen~esítési-folyószabá

lyozási munkák során kialakult - ~s hajdanán sorsukra
hagyott :.. holtágak, holtmedrek iránt napjainkban felébredt érdeklődés inspirálta.
Ezek a sajátos, holt életet
élő "természeti csodák" valóban több figyelmet érdemelnek., Nagyon sokféle
igény (halászat, horgászás,
belvíztározás, öntözővíz-el
látás, vízisport, üdülési célok
stb.) kielégítésére alkalmasak, vagy alkalmassá tehetők.
A kiaavány, amely a Tisza-völgyben található öt
hektárn~l nagyobb holtágakat mut\ltja be, azt tűzte ki
célul, hogy méginkább ráirány'ítsa a :figyelmet arra a hihetetlen,ül nagy természeti
értékre, amelyet a holtágak
képvisemek.
A könyvben a Tisza és

mellékfolyói közül 167 holtág rövid, szöveges leírását,
egy-egy holtág elhelyezkedését mutató térképvázlatot és
hatvan gyönyörű, színes fotót találunk.
Az ismertetésből 75 tiszai,
egy marosi, 34 hármas-körösi, 4 kettős-körösi, 6 sebeskörösi, egy berettyói, 7 zagyvai, egy tarnai, 5 hernádi, 8
taktai, 20 bodrogi és 5 szamosi holtág képe tárul elénk.
A számbavett holtágak
összes területe 5225 hektár,
ebb~ a töltések mentett 01dali részén található 98 holtág 3910 hektár területű.
A holtágak "értéklistáján"a természetvédelem igen
fontos helyet foglal el. A felmért holtágak közül jelenleg
26 tartozik országos védettség alá, 14 élvez helyi védettséget és 127 holtág nem
védett. (Legalább 90-nél ajánlatos lenne valamilyen fokú védettséget elrendelni!)
Vízminőségi szempontból
a tárgyalt holtágak közül
114-nek a vizét vizsgálták

több-kevesebb rendszerességgel. A vizsgálati eredményekből megállapítható,
A kamara akkor éri el a
hogy mindössze 11 holtág
vizét lehet kifogástalannak mérnöki munka szakmai és
minősíteni, 34 holtág vize vi- etikai színvonalának emelészont kifejezetten rossz sére irányuló céljait, ha szolgáltató kamarává válik. A teminőségű.
A holtágak és parti te- vékenység.középponijába
,rületeik\ tulajdonviszonyai nem a tagdíjbeszedésnek kell
napjainkban átalakulóban kerülnie. Gondolunk itt ovannak, a jelenlegi helyzet lyan szolgáltatásokra, mint a
pontosan nem állapítható névjegyzékek vezetése, semeg, talán már a felmérés ó- gédletek kiadása, a szabváta is változott. A többi ada- nyokat és szabályzatokat tartot ( a holtágak kialakulása, talmazó információs adathelyzete, hossza, szélessége, bank létrehozása, a mérnöki
területe, átlagos vízmély- tevékenység és minőségbiz
sége, víztérfogata, felisza- tosítási rendszer auditálás a, a
poltsága, benőttsége, vizének csoportos felelősségbiztosf
minősége, hasznosítási le- tás és önkéntes nyugdíjpénzhetősége, természeti értékei tár megszervezése, Mérnök
stb.) tekintve azonban két- Újság kiadása, stb.
ségtelen, hogy jellemző kéA mérnöki kamara feladapet kapunk egy-egy holtág- ta lesz a megrendelők és a
ról, értékes, nagyon jól hasz- közérdek védelmében az álnosítható könyvvel gazdago- talános szakmai szabályok és
dott a vízügyi, szakirodalom. az önkormányzati jogok keretében kialakított etikai norElismerés az alkotóknak!
mákkal megállllpított minő
B. GY. ség biztosítása. Ennek betartása a kamara számára követelmény. A tagok tevékenységével összefüggő szakmai,
illetve etikai szabályok szándékos vagy gondatlan megszegés ének szankcionálása
során az eljárás kétfokozatú
és az eljárás alá vont tag
részvételét, védekezését biztosítani kell.
Az etikai-fegyelmi jogkör
a kamara életében nem jelenthet kirekesztést, annak
célja a megrendelők védelmén túl a tisztességes mérnöki munka védelme.

Mi a helyzet azokkal a
mérnökökkel, akik nem végeznek szakmai jogosultsághoz, engedélyhez vagy névjegyzékba vételhez kötött
szakmai tevékenységet?
Gondolunk itt a közalkalmazottakra, köztisztviselőkre,
kutatókra, üzemi mérnökökre, stb. Náluk az esetlegesen
mellékfoglalkozásban végzett magántevékenységre a
kamarai szabályok értelemszemen érvényesek.
Az MK-törvény érdekképviseleti jogokat biztosít a kamarának, mellyel az alkalmazott mérnökök is élhetnek, ezért mérlegelniük kell,
hogy a kamara önkéntes tagjai legyenek.
A kamara nem lesz szakszervezet, így nem veszi át a
munkaadó--munkavá11aló közötti viszonyban a munkavállalói érdekképviseletet.
Közvetve azonban védi a
mérnöki béreket, mivel a kamara kötelező közfeladatai
között szerepel az ajánlott
mérnöki díjszabás kidolgozása is. Ez kell, hogy közvetve
visszahassori az alkalmazottak bérére is.

A mérnöki kamarának a
természetes személy mérnökök a tagjai. Így a kamara
társszervezeteinek tekinthetők a cégek érdekképviseletét ellátó egyesületek, a TEVOSZ, az ÉVOSZ, aTMSZ,
a MISZ.
Igen lényeges, hogy az
MK tevékenységi körében
nem szerepel a szakmai tudományos tevékenység, melyet továbbra is a tudományos egyesületek kell vállaljanak. A kamarához telepített jogosultság-kezelés viszont élénkülést fog hozni a
tudományos egyesületi tevékenységben is. A jogosultságért folyamodó mérnök
minősítésének során ugyanis
különös súllyal kell figyelembe venni a tudomá-

nyos egyesületi tevékenységet és a szak:cikkeket.
A törvény tervezet szerint
az MK törvényességi felügyeletét az IKM miniszter
látja el, aminek lényege,
hogy a kamara jogsértő
magatartása esetén köteles
bea vatkozni és bírósági
feljelentést tenni.

A Tisza-tó
a folyószabályozás
egyik állomása*

Az ópusztaszeri emlékparkban rendezett ünnepségen
Benke György olvasta fel Göncz Árpád köztársasági elnök levelét.
A képen jobb oldalt dr. Lotz Károly miniszter és dr. Kováts Gábor,
az Ativizig iga.z~atója

"Tiszaderzsen élek és igen
jól ismerem közvetlen lakóhelyem kÖffiyezetét, ezért esett választásom a Tiszavölgy fejlesztésének létesftményei közül a kiskörei vízlépcső, a Tisza-tó, mint a Tisza szabályozásának egyik
állomása környezetre gyakorolt hatásának bemutatására.
A létesítmények megvalósításakor az elsődleges cél
volt a mezőgazdasági termelés növeléséhez, minőségé
nek javításához, valamint az
egyre növekvő ipari, energiatermelési, közlekedési és
kommunális vízellátás hoz
szükséges víz mennyiségi és
minőségi biztosítása.
A szakszemen végzett öntözés kulcsfontosságú a mezőgazdaság szempontjából.
A tervezett öntözés i fejlesztés megvalósítása után
kihasználtsága jobb az országos átlag nál. Javul az öntözött területek vetésszerke-

zete. Kezdenek kialakulni a
költség takarékos öntözőbe
ruházások és öntözés i technológiák. Költségkímélő
üzeme1ési módok honos odnak meg. A rét-legelő öntözésében kedvező lépések történtek. Sikerrel járt a rizstermelés korszerűsítése. Széles körben elteIjedt az idény
előtti és utáni öntözés, ami
az öntözési idény megnyújtását jelenti. Aszályos években
a termelés biztonságának kiemelt eszköze lett az öntözés.
Jelenleg a tározó extenzív
horgászati hasznosftásáról
beszélünk. Az eddig is üzemelt és az új halastavakat a
jászsági és nagykunsági fő
csatorna ellátja vízzel. Kedvező a haltermelés felfutásának lehetősége és az elmúlt
5-6 év üteme.
A duzzasztási szinthez tartozó villamos energia termelése 65 és 85 millió KWó
között ingadozik. Az itt ter-

melt eI1ergia 20 ezer tonna/év olajmegtakarítást is lehetővé tesz. Az itt előállftott energia önköltsége a hőerő
művekben előáll1totténak alig egyharmada. A levonuló
árhullámok ai energiatermelést befolyásolják.
Az előirányzott 120 km-es
víziút a jelenlegi duzzasztás
mellett megvalósult. A Tiszán a hajózás növekedése
várható.
A duzzasztási szint
növekedésével párhuzamosan az eddigi árvédelmi töltések átépülnek a tározó töltésévé. A tározótöltések
kialakításakor biztosítható az
előírt
magassági
és
szélességi méret, valamint a
kivánatos tömörség."
*Részlet Kardos Attilának, a
csongrádi Bársony István SZJ1kkéJzépiskola V. évfoJyamos hallgat6jának a
Viz Világnapja alkalmából kiirt szakmai-irodalmi pályázaton elsIÍ dijat
nyert dolgozatábóJ
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Decemberi számunkban a ,,hidrológiai.év" végéig (október 31.) elemeztük
az: év hidrológiai eseményeit. Most a
"n~ptári évet" foglaljuk össze..
Az elmúlt év - időjárása és v~árása
alJpján - a száraz és nedves időszakok
közötti átmeneti évekre emlékeztetett: a
cs~padék mennyisége ugyan a sokéves
átlagot kissé még meg is haladta, az aszályosság tekintetében is mintha egy
ki~ kedvező elmozdulás tÖrtént volna,
d~. a felszíni és felszín alatti vízkészletekre még mindig a hiány volt a jellem-

nére -

főleg

a rendkivül enyhe februári
következtében - sem a hegyekben, sem az Alföldön nem volt számottevő hótakaró. A hó az Alsó-Tisza
mentén - legfeljebb 10-15 cm-es vastagsággal - 15-20 napig taltott ki,' a
vízgyűjtő magasabb részein pedig - a
télvégi állapotokat jól j ellemzÓ március
l-i - hóvíztartalom mindössze 25 %-a
volt az utóbbi 30 év átlagának. Szokatlanul sok hó volt viszont az év végén.
' Az első hó már november elején megjelent és decemberben is többször alaző;
kult ki hótakaró. A hóréteg legnagyobb
I:
vastagsága elérte a 20-25 cm-t, és
gl
• '
összességében 20 napig borította a ta,.
lajt.
.
lAz év legnagyobb részében változéAz enyhe tél után az átlagosnál makony időjárás az átlagosnál 19 mm-rel gasabb havi középhőmérséklet csak - a
több, 575 mm-es évi csapadékot, 270 tavalyinál ugyan kevésbé meleg, de így
órával keve·sebb napfényt, és a sokévi- is 20 hőségnapot produkáló - júliusban,
v~l egyező 11 oC-os középhőmérsékle és a kimondottan nyárias időjárású oktet' eredményezett területünkön. A szá- tóberben-fordult elő.
ra~ évekre jellemzően alakult a talaj
A havi napfénytartarnok a hőmérsék
termőréteg ének nedvessége, és a talaj- letekhez nagyon hasonlóan alakultak.
vfZtükör is megmaradt az elmúlt másfél Csak 4 hónapban (decemberben, februé~tized nagy vízszfntsüllyedéseikor ki- árban, júliusban és októbérben) sütött
aliakult mélységben. Mindezen kö- az évszaknak megfelelőnél többet a
rülmények együttes hatására - de fóleg Nap.
az; elmúlt két évben némileg csökkenő
cs'apadékhiánynak és .az alacsony napfénytartamnak köszönhetően - a DélAlföldön mérséklődött az aszály erős
Amint azt az időjárási tényezők felisége. Az aszályossági index (PAl) mű dézésénél is megemlítettük, a folyók és
kqdési területünk legnagyobb részén a talajban lévő vizek szintje általában
eI].yhe, északon közepes aszályt, észak- elmaradt a sokéves középértékektól.
nyugaton, nyugaton és délkeleten pedig
A Tiszán és ffi.ellékfolyóin a tél végén és tavasszal számottevő, de a kezea~zálymentességet mutatott.
i,A csapadék időbeli eloszlása vi- lés ünkben lévő szakaszokon mederben
szonylag egyenletes volt, a legtöbb hó- maradó árhullámok voltak. A nyár elen~pban 30-40 mm körüli összegek je- jén apadás kezdődött, mely l5:isebb
lentkeztek. Ez a mennyiség a téli hóna- megszakftásokkal a csapadékos szeppokban megfelelő, de a többi évszak- temberig tartott. A lecsökkenő vízszálb~n csapadékhiányhoz vezet. Így volt lítás mélypontján, a nyárvégi kisvizes
ei 1995-ben is, amikor az átlagot kissé időszakban csak a sokéves középvízhom:eghaladó téli csapadékosságot köve- zamok fele érkezett az alsó-tiszai szeltően csak júniusban, szeptemberben és vényekbe. Az őszi esők eleinte csak néaZ utolsó két hónapban hullott a soké- hány deciméteres, november végén már
vés átlagnál több csapadék. Amint a ké- jelentős vízszintemeIkedéseket okozsőbbiekben látrii fogjuk, ezek.a kiugró- tak. Időpontjában és magasságában is
an nagy értékek - amellett, hogy a te- rendkivüli áradás volt december végén,
nyészidőszak csapadékmérlegét k:özel amikor a szokatlanul nagy csapadékosátlagosra javították, illetve az év végén ság az eddigi legnagyobb árvizeket
vízbőséget és jelentős árhullámot 0- megközelítő árhullámokat indított el
koztak - alig éreztették hatásukat a hid- folyóinkon. A felső szakaszokon az év
rológiai elemek éves idősorán. Az év utolsó napjain tetőző ár az Alsó-Tiszán
. el~jén a téli hónapok csapadékösszege és a Maros magyarországi szakaszán is
a Tisza .vízgyűjtőjén mintegy 10 %-kal kilépett a mederból, de itt akkor még
haladta meg az átlagot. A többlet elle- csak áradó ágban és készültségi szint
időjárás
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Havi
csapadékösszegek
Ativizig - JlJ95

alatt voltak a folyók. Védvonalaink közül egyedül a hármas-körösit érte el a
tetőzés, a II. fokú szintet alig meghaladva, december 31-én. Az év legmagasabb vízá1lásait is ezen a napon olvasták le: a Tiszán, Szegednél 568 cm-t, a
Hármas-Körösön, Szarvasnál 751 cm-t,
aMaroson, Makónál373 cm-t.
Folyóinkat jellemzik még a téli jégviszonyok is. A magas hőmérsékletek
csak késői (január közepi) és rövid
(15-20 napos) jégmegjelenést engedtek. A jégképződés körülményeit jól
jelzi, hogy e rövid időszakon belül is
10-15 napig volt álló jég, mely erőtel
jes lehülésre utal. A Maroson egy kétnapos, 50-60 cm magas torlódás is kialakult.
A talaj vízkészletének feltöltőclése elég későn, csak a januári hóolvadáskor
kezdődött el, majd a februári esőzések
idején fejeződött be. Az ekkor elért, átlagosan 80 %-os telítettség májusig maradt meg. Ezután megindult a kiszáradás, mely folyamatos volt egészen
szeptemberig. Augusztusban - a legnagyobb szárazság idején - a víztartalom
nagy területeken a kritikus 30 %, sőt
sok helyen 20 % alá csökk~nt. Szembetűnő változások novemberben jelentkeztek ismét, az ekkor meginduló feltöltődés az. év végére 90-100 %-osra emelte a felső 1 m-es réteg nedvességét.
A rendkívül száraz 1994-es év hatására a tél elejére a talajvízszintek a korábbi éveknél is mélyebbre süllyedtek.
A sokáig alig változó vízállások csak
januárban kezdtek mérsékelten növekedni, de mivel ezek mértéke elmaradt
a szokásos téli emelkedésektől, március
végére az utóbbi évek legalacsonyabb
koratavaszi vízszintjei alakultak ki. Jelentősebb vízszintváltozás később sem
jelentkezett: egészen lapos lett a tavaszi
áradási görbe, és (szerencsére) a nyáriőszi apadó ág is csak mérsékelt csökkenéseket hozott. Ezen utóbbi tényezőnek
köszönhető, hogy az őszi kisvizek idő
szakában a talajvíztükör a tavalyihoz
hasonló mélységbe, és annál nem mélyebbre került. Jelentősek voltak a téleleji emelkedések, bár a sokéves átlagvízszintektól való elmaradás csak némileg csökkent.
Lázár Miklós

Havi
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A szokatlanul hosszú és havas, idei télen
Alfóld-szerte gyakran hangzott el a kérdés:
vajon lesz-e belvíz?
A kérdésre sokan ,,kapásból" igenlően válaszoltak
(a tévében és az országos napilapokban is hallhattunk,
olvashattunk a fenyegető belvizveszélyről),
mig mások kétkedés üknek adtak hangot.
A vélemények megoszlása nem meglepő,
mert abelvízképződés
sok befolyásoló tényezőtől függő, bonyolult jelenség,
amit nehéz előre jelezni.
::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::;:::::::::;:::;::;:;:;:;::::::: ;.;.:.;.:.:.:.:.;.;.;.;.;.;.:.;.: :::::::::;:::::::::;::;::::: ::::::: ;::::::::;;;:;:;:;:::::::::::::: :.:.:.:.:.;.;.:.~.:.:.'.'.'
A belvízképződést befolyásoló, hidrológiai tényező
ket két fő, de egymástól élesen el nem választható csoportba sorolhatjuk. Az egyik
csoportba az ún. vízterhelést
meghatározó tényezők, a másikba a talaj vízbefogadó-képességét megszabó tényezők
tartoznak. Belvíz akkor keletkezik, amikor a vízterhelés
nagyobb, mint a talaj vízbefogadó képessége.
Téli-koratavaszi belvíznél
a vízterhelés egyrészt a hóban tárolt vízkészlet mennyiségétől, másrészt a hóolvadás intenzitásától és az olvadással esetenként együttjáró,
s azt siettető "olvasztó eső"
mennyiségétől függ. A hóban tárolt vízkészlet mennyiségét idejében meg tudjuk
mérni, vagy a hóvastagságból meg tudjuk becsülni, de a
hóolvadás intenzitását és az
olvasztó eső mennyiségél
nem lehet előre tudni. A belvíz előrejelzését ez teszi leginkább bizonytalanná. A ritkán előforduló nyári vagy ő
szi belvíz előrejelzése még
nehezebb, mert a vízterhelésre ilyenkor semmilyen kiindulási adatunk nincs, azt
kizárólag az esőzés hevessége és tartóssága szabja meg.
A talaj vízbefogadó-képességét egyrészt a hóolvadás,
illetve az esőzés előtti
hosszabb (több hónapos)
időszak időjárási viszonyai,
legfőképp az ún. előkészítő
csapadékok határozzák meg.
Ezek mennyiségétől függ,
hogy a talaj felső rétegei
mennyire telftődnek vízzel,
mennyire befogadóképesek.
Szerepe lehet a talajfagynak
is, mert ha túl mélyre hatol,
nem tud hirtelen fölengedni,
s útját állja a fölülről lefelé
igyekvő víznek. Végül- különösen a laza és középkötött
talajokon - lényeges belvízképző tényező a talajvíz
mélysége, melynek szélső értékei - az időjárás többéves
periodikus ingadozásának
megfelelően - a talaj mélyebb rétegeiben a vízkészletek fokozatos felhalmozódását, illetve kiürülését jelzik.
A talaj vízbefogadó-képességét befolyásoló, fölsorolt tényezők mérhetők, adataikat a
belvíz előrejelzésére föl tudjuk használni.
A belvíz-előrejelzési lehetőségeket igazgatóságunkon

az 1970-es években kezdtük
behatóan tanulmányozni,
majd néhány éve - az Országos Vízügyi Főigazgatóság
megbízására - a gyakorlatban üzemszerűen alkalmazható, közelítő módszert dolgoztunk ki a téli-koratavaszi
belvíz előrejelzésére. A módszer lényege, hogya belvízképződést befolyásoló tényezők mért, illetve részben föl- .
tételezett (10 %-os előfordu
lási valószínűségű) adataiból
egy belvizességi indexet számítunk, melynek aktuális értékeit az 50 éves adatsorral'
összevetve következtetni lehet a belvíz várható mértékére.
A módszert 1993 óta kísérleti jelleggel alkalmaztuk.
A nagyobb sfkvidéki területtel randelkező vízügyi igazgatóságok közremúködésé-·
vel-:- havi rendszerességgel országos belvízelőrejelzést
készítettünk. amit az OVF az
érdekeltek rendelkezésére
bocsátott.
A mostani télen négy tájékoztató előrejelzést készítettünk (az elsőt 1995. december 20-án, az utolsót
1996. március 6-án). A számítások eredményei szerint a viszonylag nagy, 30-40
cm-es maximális hóvastagságok ellenére - csak mérsékelt, illetve egyes vidékeken
közepes belvíz kialakulását
lehetett előrejelezni, ugyanis
a talaj mélyebb rétegeinek
vízbefogadó képessége a
rendkívül alacsony őszi talajvízállások miatt az átlagosnál jóval nagyob b volt, és
a talaj fagy sem hatolt túlságosan mélyre. A március 18ig bekövetkezett tényleges
elöntések és lefolyások még
az előreje1zettnél is kisebb
belvízről tanúskodnak, ami
főként azzal magyarázható,
hogya hóolvadás lassan; fokozatos és csekély eső kíséretében zajlott le.
A címben föltett kérdésre
tehát az a rövid válasz, hogy
a belvíz előrejelezhető, de a
jelenség bonyolultsága és egyes befolyásoló tényezők előre nem látható volta miatt
a belvízi előrejelzés nem lehet olyan konkrét és pontos,
mint az árvízi, ennek ellenére hasznos támpontokat
nyújt a belvízvédelemre való
felkészüléshez.
Dr. Pálfai Imre

VíZPART
-5

-104--,--,--.-,,-.--.--,--.-,--.--.-.
9

•

sokéves havi átlag

tárgyévi havi összeg

•

. sokéves havi átlag
tárgyévi havi értékek

10

11

12

h';

Az Alsó-Tlsza-Vldékl VlzÜgyi Igazgatóság lapja
Szerkeszti a szerkeszt6 bizottság,
elnöke és felel6s kiadó: dr. Kováts Gábor
Felel6s szerkeszt6: PáIfy Katalin
Szerkeszt6: Benke György
Szerkem6ség: H·6701 Szeged, PL: 390, TanácskiilEtár$llság útja 4.
T.: 62(312-933 - Fx.: 323·774 - Tx.: 82-239
Nyomás: NORMA Nyomdász Kft., H-6800
H6dmez6vásárhely, Rár6si út 10., T.: 62-:341-249

